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Referat FAU møte 10.10.12 
 
 
Følgende klassekontakter var til stede: 
 Helen Blix (KK1), Margita Wang (KK2), John Harald Øien (KK3), Inger Breding (KK4),  

Øivind Nilsen (KK7), Ann Hege Halvorsen (KK8), Tore Eilertsen (KK8), Carina Aronsson (KK9), Lisa 

Stensland (Vara 4) 

 

Følgende klassekontakter hadde meldt forfall: 

 Asbjørn Askjer  (KK5), Elin Christensen Ohrt  (KK6), Christine Lien (KK10) 

 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

 

1. Presentasjon og informasjon av rektor Benedikte Grongstad 

Rektor er på reisefot og kunne dessverre ikke stille på møtet. Hun stiller gjerne opp på neste 

møte. FAU leder har møtt rektor og fremført de sakene FAU så langt anser som viktige å 

jobbe med: Skyggelegging av deler av patioen, nytt banedekke, samt trafikksituasjonen ved 

henting og bringing av barna. 

 

2. Status planlegging av høstfest 

Komitelederne som er klassekontakter 8 klasse presenterte sin foreløpige plan for 

høstfesten. FAU sluttet seg til den fremlagte plan med noen små justeringer som fremkom 

under møtet. Komitelederne ber skolen distribuere invitasjonen til foreldrene via ranselpost 

neste skoledag. 

 

3. Status Økonomi 

Valgt økonomiansvarlig Helen Blix ber seg fritatt fra vervet da hun må reise hjem til jul. 

Etter avtale med FAU sitter hun med ansvaret frem til neste møte i november. 

Komitelederne for høstfesten tar sammen med henne ansvaret for oppdatert regnskap for 

høstfesten.  

FAU har som målsetning at man i samarbeid med skolen skal bruke innsamlede midler ved 

arrangementer til tiltak som forbedrer skolemiljøet for barna. 

 

4. Status natteravner 

Natteravnansvarlig presenterte status. Det er pr i dag 25 natteravner tilgjengelig. Vaktliste er 

satt opp frem til jul. FAU besluttet at vi kjører natteravner også i skoleferien. Natteravner går 

nå først en runde i Arguineguin, deretter går samme gruppe i Puerto Rico. Det er kommet 

signaler om stadig voksende kveldsaktivitet i Arguineguin, og natteravnansvarlige vil 

fortløpende vurdere å sette inn egne team for Arguineguin. Skolen kontaktes for å få 

kontaktinfo for foreldre på videregående. Dette for å oppfordre disse til også å stille som 

natteravner. Natteravnansvarlig tar opp med skolens URUS prosjekt mulighetene for 

samarbeid med lokalt politi, samt arrangement av seminar vedr rus og natteravning. 
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5. Møteplan FAU 2012/2013 

FAU har mottatt skolens årshjul for skolestyremøter. Årshjulet ligger vedlagt og inneholder 

informasjon om hvilke temaer som behandles på de forskjellige møtene. 

FAU ønsker å legge sin møteplan i forhold til dette slik at innspill til møtene kan diskuteres i 

forkant. 

 Vi har ikke mottatt konkrete møtedatoer, men FAU valgte likevel å foreslå følgende datoer 

for de faste FAU møter resten av skoleåret: 

14 november 2012, 16 januar 2012, 10 april 2013, 12 juni 2013. 

Alle møter holdes på onsdager kl 18.00. 

Endring av enkelte datoer kan bli nødvendig når konkrete møtedatoer kommer fra skolen. 

PS! Skolen har utsatt skolestyremøtet i september i påvente av nytt FAU. 

 

6. Viktige saker / mål for FAU 

FAU vil prioritere å jobbe for følgende hovedsaker kommende skoleår: 

a. Fysisk miljø/ klima inne og ute (hovedprioritet mer skygge i patioen) 

b. Nytt banedekke på idrettsbanen 

c. Forbedret sikkerhet ved henting / bringing av barna 

d. Forbedret spansk undervisning (nivådeling?) 

 

Nye saker behandles etter hvert som de kommer opp. Foreldre bes om å bruke 

klassekontaktene som kanal for saker de ønsker behandlet av FAU. 

 

 

Øivind Nilsen 

FAU leder / referent 


